فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران

آیین نامه کمیته داوران
 )1هدف:
به منظور ارتقاء سطح علمی ،ساماندهی داوران و ارتقاء سطح قضاوت در رقابتهای ورزشی رشته شطرنج،
کمیته داوران تشکیل میشود.
 )2شرح وظایف:
 )1-2تهیه بانک اطالعات از داوران کشور به تفکیک درجه
 )2-2برنامهریزی جهت ارتقاء کمی و کیفی داوران
 )3-2مطالعه و بررسی آخرین قوانین و مقررات بینالمللی داوری و انتشار نتایج در میان داوران کشور
 )4-2تعیین شاخصهای انتخاب داوران جهت اعزام به مسابقات
 )5-2معرفی داوران واجد شرایط به فدراسیون به منظور اعالم به فدراسیون جهانی
 )6-2تدوین فرم ارزیابی عملکرد داوران
 )7-2نظارت بر حسن انجام امور قضاوت در مسابقات داخلی
 )8-2برگزاری کارگاههای آموزش داوری به منظور ارائه آخرین دستاوردهای این رشته به داوران
تبصره  :1طبقهبندی داوران از داور درجه  3تا داور بینالمللی برابر دستورالعمل «برنامهریزی شغلی و
شرایط ارتقاء داوران» خواهد بود.
 )9-2تدوین و بروزرسانی سرفصل دورههای آموزش داوری در سطوح مختلف
 )11-2همکاری با کمیته آموزش در ترجمه قوانین و مقررات رشته شطرنج
 )11-2تنظیم تقویم ساالنه برگزاری دورههای داوری در سطوح مختلف
 )12-2برگزاری دورههای داوری در درجات مختلف براساس نیاز هیئتهای شطرنج استانی
 )13-2معرفی داوران واجد شرایط جهت اعزام به دورههای آموزش داوری داخلی و خارجی در صورت لزوم
 )14-2ارتباط مستمر با کمیتههای داوران هیئتهای شطرنج استانی به منظور هماهنگی بیشتر و تبادلنظر
 )15-2برگزاری گردهمایی ساالنه به منظور بازآموزی داوران کشور
 )16-2ارتباط مؤثر و اصولی با کمیتههای آموزش ،لیگ و مسابقات فدراسیون
 )17-2ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر سه ماه به دبیر فدراسیون
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آیین نامه کمیته داوران

 )3تشکیالت:
کمیته داوران متشکل از  7عضو به شرح زیر است:
 )1-3رئیس کمیته که از میان داوران بینالمللی رشته شطرنج بوده و توسط رئیس فدراسیون منصوب میشود.
 )2-3دبیر کمیته که به پیشنهاد رئیس کمیته و تأیید رئیس فدراسیون تعیین میشود.
 3 )3-3نفر عضو که از میان داوران باتجربه به پیشنهاد رئیس کمیته و تأیید رئیس فدراسیون انتخاب میشوند.
تبصره  :2هر عضو با بیش از سه بار غیبت غیرموجه مستعفی محسوب میشود.
تبصره  :3رئیس کمیته میتواند حسب مورد ازسایر صاحبنظران جهت حضور درجلسه دعوت بعمل آورد.
 )4جلسات:
 )1-4جلسات کمیته داوران ماهیانه یک بار تشکیل میشود.
 )2-4جلسه با حضور سه نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت.
 )3-4مصوبات و صورتجلسات کمیته داوران ،پس از تأیید رئیس فدراسیون و تصویب هیئت رئیسه قابل
ابالغ و اجرا خواهد بود.

